Selamat jika anda telah menggunakan salah satu strategi trading saya yang lalu (Sell EUR/JPY). Bisa diperhatikan tanggal berapa kami posting strategi tersebut. Saat itu EUR/JPY masih belum "Down Trend Strong"-pun kami selalu bisa memetik profit dengan open posisi Sell EUR/JPY. Apalagi sekarang, bisa dilihat di candlestick minggu - minggu terakhir terlihat candlestick down yang panjang - panjang.

Forex bukan bisnis yang menjadikan kita langsung kaya dalam waktu yang cepat, kita harus banyak belajar (jika kita pernah jatuh di bisnis ini). Semuanya perlu proses, pakailah virtual funds/demo account dahulu. Jangan menganggap negatif bisnis ini jika kita pernah loss dan jangan menggampangkan bisnis ini jika kita pernah profit. Forex adalah murni bisnis, murni kerja. Kita perlu bekerja bukan hanya menggunakan fisik tetapi fikiran & emosi kita juga harus dipersiapkan (maaf bukan sok menggurui). Rata2 orang yang pernah gagal di bisnis ini adalah karena terlau menganggap enteng bisnis ini terlalu idealis kemudian beranggapan cepat membuahkan hasil dalam sekejap, pada akhirnya dengan mudahnya langsung masuk pasar yang pada akhirnya merugi.

Kali ini saya akan sharing strategi aman forex trading saya yang lain yang bisa anda coba. Silahkan anda coba di Virtual/demo account dahulu untuk membuktikannya.
	Masuk pasar hanya jika ada news/fundamental yang impactnya besar, 
	Di www.forexfactory.com news besar ditandai dengan gambar impact berwarna merah. 


Sebenarnya kita tidak perlu terlalu mendramatisir arti dari release news karena walaupun misalnya release datanya baik, belum tentu dianggap baik oleh pelaku pasar sedunia dan juga sebaliknya release data jelek belum tentu dianggap jelek (tidak sejelek dari forcast). Di Strategi ini kita hanya meneruskan trend/arah saja, karena biasanya disetiap release news, pasar akan bergerak searah/ membentuk trend kuat. 10 menit sebelum release data kita harus sudah memasang perangkap, order buy stop dan sell stop.
Ok, sampai disini dulu… Beberapa waktu kedepan saya akan sharing lagi strategi – strategi Trading Valas saya 100% Profit & Zero Loss. Untuk lebih jelasnya anda bisa klik blog saya http://forexon-line.blogspot.com atau datang langsung ke Forex Online Net, Alamat : Kenteng, Gang Blewah No.10, Ngadirejo,Kartasura, Telp.(0271) 5856910 Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia 


